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SPRAWOZDANIE 

Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA 

MIĘDZY SESJAMI 

(27 KWIETNIA – 25 MAJA 2016 R.) 

FINANSE 
Zarządzenia finansowe wydane w okresie 27 kwietnia -25 maja 2016 r.: 

1) Zarządzenie Nr 95/2016 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
zmiany budżetu gminy, w związku ze zmianą dotacji celowych. 
 Zarządzenie dotyczy zwiększenia budżetu gminy o kwotę 249.823,94 zł, co stanowi skutek 
otrzymanych dotacji: 

KWOTA 
DOTACJI (PLN) 

PRZEZNACZENIE 

54.275 
 
środki finansowe przeznaczone na realizację zadań własnych 
w zakresie wychowania przedszkolnego w 2016 r. (przyjęta została 
kwota na 2016 r. w wysokości 1.089.675 zł, podczas gdy ostatecznie 
przyznano dotację w wysokości 1.143.950 zł). 

192.240 środki przeznaczone na dofinansowanie realizacji zadań o który ch 
mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku 
do lat 3, w zakresie ustalonym w Rządowym programie rozwoju 
instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH” – EDYCJA 
2016. 

3.308,94 środki przeznaczone na wypłatę zryczałtowanych dodatków 
energetycznych za II kwartał 2016 r. dla odbiorców wrażliwych 
energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania 
realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji 
wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 
1997 r. Prawo energetyczne. 

249.823,94 OGÓŁEM 
 

2) Zarządzenie Nr 97/2016 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie 
zmiany planu wykonawczego i planów finansowych budżetu gminy Strzelce Opolskie na rok 2016. 
Zarządzenie stanowi konsekwencję Uchwały Nr XXI/160/16 Rady Miejskiej z dnia 27 kwietnia 
2016 r. zmieniającej Uchwałę Nr XVI/125/15 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 16 grudnia 
2015 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Strzelce Opolskie na 2016 rok.  
Zarządzenie obejmuje: 
� zmiany w planie wykonawczym budżetu Gminy Strzelce Opolskie na rok 2016 ustalonym 

Zarządzeniem Nr 1/2016 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 4 stycznia 2016 r., w szczegółowości 
dochodów i wydatków budżetowych, z podziałem na poszczególne jednostki; 

� zmiany w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich i planach finansowych 
pozostałych jednostek budżetowych Gminy Strzelce Opolskie.  

3) Zarządzenie Nr 98/2016 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie 
zmiany budżetu gminy, w związku ze zmianą dotacji celowych.  

Zarządzenie dotyczy zwiększenia budżetu gminy o kwotę 436.496,66 zł, co stanowi skutek 
otrzymanych dotacji:  
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KWOTA 
DOTACJI 

(PLN) 

PRZEZNACZENIE 

435.796,66 
 
środki przeznaczone na zwrot części podatku akcyzowego zawartego 
w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez 
producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie 
jego zwrotu poniesionych w tym zakresie przez gminy za I okres płatniczy 
2016 r.  
 

700,00 środki finansowe przeznaczone na realizację zadań związanych 
z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie 
Dużej Rodziny  
 
 

436.496,66  OGÓŁEM 
 

4) Zarządzenie Nr 101/2016 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie 
zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2016 r.  

Zarządzenie obejmuje zmiany w planie wydatków na łączną kwotę  
21.500 zł. Przesunięcia dotyczą Działów: 
Dz. 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPO ŻAROWA 

Zmiana polega na przesunięciu środków w kwocie 14.000 zł.  
Omawiane przesuniecie dokonane na wniosek Kierownika Referatu Zarządzania Kryzysowego i Spraw 
Wojskowych niezbędne było w celu realizacji prośby Komendanta Powiatowego Państwowej 
Straży Pożarnej o udzielenie wsparcia rzeczowego tj. zakup 10 sztuk hełmów strażackich 
Dz. 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPO ŁECZNEJ  

Przesunięcie środków w kwocie 500 zł dokonane na wniosek Dyrektora Gminnego Zarządu 
Oświaty i Wychowania w Strzelcach Op. związane było z koniecznością dostosowania systemów 
teleinformatycznych w Żłobku do potrzeb polityki bezpieczeństwa danych. 
DZ. 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA  

Zmiana dotyczy kwoty 7.000 zł; dokonana została na wniosek Kierownika Referatu 
Zarządzania i Gospodarowania Odpadami Komunalnymi, w celu prawidłowej realizacji zadań 
ww. referatu. 

INWESTYCJE  

ZADANIA W REALIZACJI 

• „Usługa w zakresie bieżącego utrzymania dróg – dostawa kamienia wapiennego”.  
Dostawy realizuje firma PHU „Ben-Bud” Hurek Beniamin z siedzibą w Osieku.  
Wartość zadania wynosi 70 000 zł z terminem realizacji do 15 września 2016 roku. Kamień wapienny 
dostarczany jest sołectwom, zgodnie z przekazanym wykonawcy wykazem w dogodnych dla sołectw 
terminach i ilościach – dostawy zrealizowano w około 25%. 

•  „Remont oznakowania pionowego dróg lokalnych na terenie miasta i gminy Strzelce Opolskie”. 
 Zadanie realizuje PUKiM Sp. z o.o. w Strzelcach Op. (wartość: do 30.000 zł).  
Prace są wykonywane w miarę występujących potrzeb. 

• Opracowywana jest dokumentacja projektowa dla zadania pn.: „Budowa chodnika przy ul. 
Strzeleckiej w Dziewkowicach”.  
 Zadanie realizuje Biuro Projektów SEWI z Opola za 28 413,00 złotych.  
W ramach opracowania zostanie zaprojektowany chodnik wraz z odwodnieniem. 

•  „Budowa wiaty rekreacyjnej w Dziewkowicach” – Biuro Projektów i Nadzoru Budowlanego 
„ERDOM” opracowało dokumentację projektową.  
Złożony został wniosek o wydanie pozwolenia na budowę. 
Zadanie realizowane jest w ramach Strzeleckiego Budżetu Obywatelskiego i Funduszu Sołeckiego. 

•  „Bieżące remonty dróg gminnych – remonty cząstkowe”. 
 Zadanie realizuje firma KABE Spółka Akcyjna z Kędzierzyna Koźla.  
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Wartość zadania wynosi 300 000 złotych.  
Kontynuowane są remonty cząstkowe dróg gminnych – prowadzone są roboty w mieście w ciągu ulic: 
Sosnowa, Wyszyńskiego, Plac Targowy, Orzeszkowej, Rosenbergów.  
Rozpoczęto naprawy nawierzchni dróg za pomocą remontera pacher: sołectwo Brzezina oraz 
w Rozmierce i Warmątowicach. 

•  „Budowa oświetlenia ulicznego na odcinku drogi gminnej ul. Pięknej w Strzelcach Opolskich” – 
w zakresie opracowania dokumentacji projektowej. Zadanie realizowane w ramach Strzeleckiego 
Budżetu Obywatelskiego. Projekt wykonuje Zakład Projektowania i Nadzoru Robót Elektrycznych 
Marian Tomczyk za kwotę 5 535 złotych. 

•  „Wykonanie oświetlenia przejścia dla pieszych przez ul. Krakowską w Strzelcach Opolskich” 
w zakresie opracowania dokumentacji projektowej (w ramach Strzeleckiego Budżetu 
Obywatelskiego).  
Zadanie realizuje firma „SEWI” Spółka Jawna z Opola za kwotę 5 473,50 złotych. 

• „Budowa oświetlenia ulicy Strzeleckiej w Niwkach” w zakresie opracowania dokumentacji 
projektowej.  
Projekt wykonuje Zakład Projektowania i Nadzoru Robót Elektrycznych Marian Tomczyk za 
kwotę 4 920 złotych. 

• „Remonty awaryjne chodników” – w ramach zadania usuwane są awarie występujące na gminnych 
ciągach pieszych.  
Na realizację zadania, którego wykonawcą jest firma Usługi Ogólnobudowlane Joachim Spyra 
z Błotnicy Strzeleckiej, przeznaczono 40 000 złotych. 

• „Konserwacja rowów melioracyjnych na terenie gminy Strzelce Opolskie” w zakresie wykoszenia 
i oprysków - umowa została zawarta na kwotę  
19 100,00 złotych.  
Wykonawcą zadania jest Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej 
w Strzelcach Opolskich.  
Zabiegom konserwacyjnym zostaną poddane rowy w Strzelcach Op., Grodzisku, Kadłubie, Kadłubie 
Piecu, Szymiszowie Wsi, Warmątowicach i Rozmierce. 

• Remont oznakowania poziomego dróg na terenie gminy Strzelce Opolskie” – zawarta została 
umowa na wykonacie usługi polegającej na odtworzeniu oznakowania poziomego dróg z firmą 
ReZNAK s.c. z Opola za kwotę 58 940,43 zł.  

• „Prace remontowe na kąpielisku miejskim w Strzelcach Opolskich – przygotowanie do sezonu”.  
Wykonawcą zadania jest Firma Remontowo-Budowlana PLOCH Hubert Ploch, Tomasz Ploch S.J. 
z siedzibą w Jemielnicy przy ul. 1-go Maja 3.  
W ramach zadania, którego koszt wynosi 41 917,49 zł wykonane zostaną prace naprawcze w wyniku 
których kąpielisko miejskie przygotowane zostanie do sezonu. Termin wykonania robót ustalony został 
na 10 czerwca 2016 roku. 

•  „Zagospodarowanie terenu działki gminnej 863/1 w miejscowości Kadłub”.  Zadanie realizowane 
w ramach środków funduszu sołeckiego na rok 2016 za kwotę 18 600,00 złotych.  
Wykonawcą zadania jest firma Usługi Ogólnobudowlane Jan Ploch z Kadłuba.  

• 28 kwietnia 2016 roku zawarte zostało porozumienie pomiędzy Gminą Strzelce Opolskie 
a Powiatem Strzeleckim w sprawie udzielenia Powiatowi Strzeleckiemu pomocy finansowej 
w formie dotacji celowej, z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi 
powiatowej 1807 O Strzelce Opolskie – Krasiejów na odcinku Strzelce Opolskie – Rozmierka – 
Grodzisko – Etap I odcinek Strzelce Opolskie – Rozmierka”. 

ZADANIA ZAKO ŃCZONE 

• „Wykonanie wiaty biesiadnej na obiekcie rekreacyjno-sportowym w Rozmierce – montaż rynien 
i rur spustowych oraz pokrycia dachu”. 
Wykonawcą zadania była Firma Ogólnobudowlana Robert Raitor z Jędryń. Zadanie zrealizowano 
w ramach funduszu sołeckiego, którego wartość wynosiła 17 560 złotych. 
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•  „Remont odcinka chodnika przy ul. Leśnej w Strzelcach Opolskich”. 
 Zadanie zrealizowano w ramach funduszu sołeckiego za kwotę 21 165,00 złotych.  
� W związku z licznymi zapytaniami kierowanymi przez mieszkańców gminy dot. terminu 

zakończenia przebudowy wiaduktu w ciągu drogi powiatowej ul. 1-go Maja w Strzelcach 
Opolskich oraz przywrócenia w tym rejonie ruchu drogowego, Urząd Miejski wystosował 
zapytanie do wykonawcy robót - Zakładu Instalacji Sanitarnych i Robót Inżynieryjnych 
„SANEL” Spółka z o.o. z Rudy Śląskiej. 
W odpowiedzi na powyższe otrzymaliśmy informacj ę zgodnie, z którą: 
„Nie jesteśmy w stanie określić dokładnie terminu zakończenia inwestycji. 
Przyczyną wydłużenia terminu zakończenia umowy jest konieczność wypełnienia pustek (kawern) 
ujawnionych w trakcie wykonywania robót, co wstrzymuje nasze roboty zwłaszcza w zakresie dróg.  
Wykonanie robót dodatkowych uzależnione jest od decyzji Zamawiającego tj. PKP PLK S.A. Centrum 
Realizacji Inwestycji Region Śląski, ul. Joanitów 13, 50 -525 Wrocław. Prosimy aby w tej sprawie 
zwrócić się bezpośrednio do niego.” 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
PRZETARGI NIEOGRANICZONE – POST ĘPOWANIA REALIZOWANE ZGODNIE  

Z USTAWĄ PRAWO ZAMÓWIE Ń PUBLICZNYCH  
 

TERMIN 
SKŁADANIA 

OFERT  

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

09.06.2016 r.  Sprzedaż energii elektrycznej w 2017 roku Odbiorcom Końcowym V Grupy 
Zakupowej Związku Gmin Śląska Opolskiego. 
Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż w 2017 roku, Odbiorcom Końcowym 
Grupy Zakupowej Związku Gmin Śląska Opolskiego, energii elektrycznej, 
w rozumieniu i na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo 
Energetyczne. 
Zakres zamówienia obejmuje sprzedaż energii elektrycznej 401 Odbiorcom 
Końcowym w okresie do 31 grudnia 2017 roku, w ilości zgodnej 
z rzeczywistym zapotrzebowaniem.  
Łączna ilość punktów poboru energii wynosi 5 144, natomiast łączne szacowane 
zapotrzebowanie na energię elektryczną dla wszystkich PPE objętych 
zamówieniem wynosi ok. 56,9 GWh. 

 
POSTĘPOWANIA REALIZOWANE W PROCEDURZE UPROSZCZONEJ 

� W trybie negocjacji wybrany został wykonawca zadania: Opracowanie dokumentacji 
projektowej budowy II etapu Centrum Rekreacji Wodnej i Sportu w Strzelcach Opolskich. 
 
Zadanie za cenę 141.450,00 zł zrealizuje Pracownia Architektoniczna Wojciecha 
Kornatowskiego Sp. z o.o. ul. Gżegżółki 6; 02-805 Warszawa.  
Termin realizacji – 9 grudnia 2016 r.  

� W trybie zamówienia z wolnej ręki prowadzone jest postępowanie  
dot. „Świadczenia usługi oświetleniowej na określonych ulicach, placach i drogach publicznych 
na terenie Gminy Strzelce Opolskie”.  

Do negocjacji zaproszono TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna ul. Zawiła 65L; 30-
390 Kraków. 

GOSPODARKA NIERUCHOMO ŚCIAMI  
PRZETARGI/NEGOCJACJE NA SPRZEDA Ż NIERUCHOMO ŚCI GMINNYCH  

TERMIN 
PRZETARGU 

PRZEDMIOT PRZETARGU 

05.05.2016 I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnej 
położonej w Dziewkowicach przy Placu Klasztornym 7, obejmującej działkę 
nr 576 z mapy 4 o pow. 0,0084ha. 
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Nieruchomość zabudowana jest budynkiem o pow. użytkowej 68m², 
wpisanym do gminnej ewidencji zabytków jako czworak w zespole folwarczym.  
W obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy 
Strzelce Opolskie dla części wsi Dziewkowice, działka położona jest na terenie 
przeznaczonym na cele mieszkaniowo-usługowe.  
Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 15.000 zł brutto. 
Z uwagi na brak osób chętnych do nabycia nieruchomości przetarg 
nieograniczony zakończył się wynikiem negatywnym. 
Kolejny – II przetarg na sprzedaż ww. nieruchomości, z ceną wywoławczą 
obniżoną do kwoty 10.000 zł brutto ogłoszony został na dzień 24 czerwca 
2016 r. 

10.05.2016 I ustny przetarg ograniczony na sprzedaż gminnej nieruchomości 
zabudowanej położonej w Strzelcach Opolskich przy ul. Ludowej. 
Nieruchomość obejmuje działkę nr 1792/4 z mapy 8 o pow. 0,0061ha, 
zabudowaną dwuboksowym budynkiem garażowym o pow. użytkowej 37,42m².  
Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 30.000 zł brutto. 
Przetarg został ograniczony do właścicieli i użytkowników wieczystych działek 
nr 1793 i nr 1792/1, dla których ww. działka może być wykorzystana na poprawę 
warunków zagospodarowania.  
W obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działka 
położona jest na terenie przeznaczonym na cele mieszkaniowe wielorodzinne 
z usługami.  
Wyznaczona do sprzedaży działka nie może być samodzielnie zagospodarowana 
(m.in. z uwagi na lokalizację w głębi podwórka oraz niewielką powierzchnię pod 
ewentualną zabudowę powstałą zgodnie z przepisami, w szczególności 
z uwzględnieniem dopuszczalnych odległości od granicy z sąsiednią działką 
budowlaną). 
Nabywcami nieruchomości zostali Państwo Agnieszka i Kamil Mielniczuk za 
cenę 30.300 zł.  

PRZETARGI OGŁOSZONE  
 

TERMIN 
PRZETARGU 

PRZEDMIOT PRZETARGU  

14.06.2016 I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki 
gminnej nr 5160 z mapy 15 o pow. 0,4404ha, położonej w Strzelcach 
Opolskich przy ul. Ogrodowej.  
W obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 
fragmentu miasta Strzelce Opolskie w rejonie Osiedla Piastów Śląskich, działka 
znajduje się na terenie przeznaczonym w części pod zabudowę mieszkaniową 
typu szeregowego, ciągi pieszo-jezdne, parkingi i garaże, usługi 
motoryzacyjne, stacje paliw oraz zieleni urządzonej publicznej.  
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 300.000 zł netto (+23%VAT)  

15.06.2016 I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 48 
położonego na I piętrze budynku na Oś. Piastów Śl. 27 w Strzelcach 
Opolskich  
Lokal o pow. 34,10 m² składa się z 1 pokoju, kuchni, łazienki i przedpokoju, 
a jego sprzedaż nastąpi w istniejącym stanie technicznym. Do lokalu przynależy 
piwnica o pow. 3,20 m². 
Ze sprzedażą lokalu związane będzie oddanie w użytkowane wieczyste do dnia 
28.01.2086 r. 8/10.000 części działek nr 4699/102, nr 4699/104 z mapy 15 i nr 
4992/8 z mapy 25 o ogólnej pow. 5,6307ha. 
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 75.000 zł brutto (w tym cena lokalu 
mieszkalnego 70.030 zł i cena udziału w gruncie 4.970zł). 
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20.06.2016 IV pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej 
w Strzelcach Opolskich pomiędzy ulicami Moniuszki i Stawową 
(nieruchomość obejmuje działki Nr 1587/6 z mapy 7, Nr 1648/4, Nr 4341/2, Nr 
4392/3, Nr 4392/4, Nr 4342/3 i Nr 4343/5 z mapy 20 o łącznej pow. 0,9587ha). 
W planie zagospodarowania przestrzennego działki Nr 4392/4, Nr 4342/3, Nr 
1587/6, Nr 4343/5, Nr 4341/2 i Nr 1648/4 położone są na terenie przeznaczonym 
pod usługi we wszystkich dziedzinach działalności gospodarczej, 
z dopuszczeniem lokalizacji mieszkań towarzyszących. Natomiast działka Nr 
4392/3 położona jest na terenie przeznaczonym pod zieleń urządzoną wraz 
z ciągiem pieszym.  
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 1.100.000zł. netto (+23% VAT)  
Kryteria wyboru oferty  
Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi przy zachowaniu następujących 
kryteriów i ich procentowych wag:  
1) oferowana cena netto - 60%  
2) koncepcja architektoniczno-urbanistyczna zawierająca różnoro-dne 
rozwiązania zagospodarowania nieruchomości zgodnie  
z planem zagospodarowania przestrzennego, poprawne rozwiązania w zakresie 
komunikacji wewnętrznej i zieleni urządzonej - 40%  

21.06.2016 Rokowania na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej 
w Szymiszowie przy ul. Waloszka, obejmującej działkę Nr 981 z mapy 7 o pow. 
0,7468ha. 
Nieruchomość zabudowana jest budynkiem nieczynnej stacji wodociągowej 
o pow. użytkowej 112,50m², zbiornikiem wyrównawczym na wodę o pow. 
użytkowej 110m², zbiornikiem stalowym na wodę o pojemności 50 m³, studniami 
wierconymi o głębokości 81m i 227,5m oraz ogrodzeniem o długości 330 mb.  
W obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy 
Strzelce Opolskie we wsi Szymiszów - Wieś, działka oznaczona jest jako tereny 
lasów i teren urządzeń zaopatrzenia w wodę, a w przypadku zaniechania 
eksploatacji wody pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z usługami.  
Cena wywoławcza do rokowań wynosi 120.000zł brutto. 

� Do publicznej wiadomości, zgodnie z wymogiem przepisów ustawy  
o gospodarce nieruchomościami podane zostały wykazy kolejnych nieruchomości przeznaczonych 
do sprzedaży. 

Na wykazach ujęte zostały m.in.: 

1) zabytkowa nieruchomość zabudowana położona w Błotnicy Strzeleckiej  
przy ul. Dworcowej 7 obejmująca działkę nr 281/1 z mapy 3 o pow. 6,6461 ha (pałac). 
Zgodnie z Uchwałą Nr XI/70/2015 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 29 lipca 2015 r. 
sprzedaż nieruchomości nastąpi w drodze pisemnego przetargu nieograniczonego, do którego cena 
wywoławcza ustalona została na kwotę 5.000.000 zł.  
Ponieważ nieruchomość wpisana jest do rejestru zabytków, to zgodnie z przepisami ustawy 
o gospodarce nieruchomościami, cena uzyskana ze sprzedaży będzie obniżona o 50%.  

2) 12 nieruchomości gminnych położonych w Strzelcach Opolskich w rejonie ul. Opolskiej i ul. 
Szpitalnej, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną: 
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Nr działki/km Pow. działki w ha  Cena wywoławcza  
netto (w zł) 

316/7  

316/8 

316/9 

316/10 

316/11 

316/12 

316/13 

316/14 

316/15 

316/16 

316/17 

316/18 

z mapy 2 

0,0617  

0,0642  

0,0608  

0,0634  

0,0673  

0,0934  

0,0770  

0,0844  

0,0672  

0,0706  

0,0769  

0,0798  

62.000  

65.000  

61.000  

64.000  

68.000  

94.000  

77.000  

85.000  

68.000  

71.000  

77.000  

80.000  

 
Nieruchomości przeznaczone są do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego  
Nieruchomości będą posiadały możliwość podłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej 
poprzez przyłącza, które wykona Gmina do końca 2018 r.  

GOSPODARKA LOKALOWA  
� Zatwierdzona została lista osób zakwalifikowanych do najmu lokali mieszkalnych z zasobu 

Gminy Strzelce Opolskie w II kwartale 2016 r. 
 
Zgodnie z przyjętą w Gminie Strzelce Opolskie procedurą ustalenie listy, a wcześniej jej projektu 
poprzedzone było szczegółową weryfikacją złożonych i uaktualnionych wniosków o najem mieszkania.  
Gminny Zarząd Mienia Komunalnego zweryfikował 145 złożonych i uaktualnionych wniosków 
o najem mieszkania, z czego: 
- 35 wniosków spełnia wymogi uchwały Rady Miejskiej na lokal mieszkalny, 
- 7 wniosków kwalifikuje się na lokal socjalny, 
- 57 wniosków nie spełnia wymogów uchwały Rady Miejskiej na najem lokalu  
 mieszkalnego, 
- 46 wniosków dotyczy zamiany mieszkania komunalnego. 
 
W dalszej kolejności wnioski były analizowane przez Komisję Mieszkaniową. Komisja przy wyborze 
wnioskodawców, oprócz wymogów uchwały Rady Miejskiej w sprawie najmu lokali mieszkalnych 
wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Strzelce Opolskie, brała pod uwagę dodatkowe 
aspekty tj. sytuację rodzinną wnioskodawców, czas oczekiwania na mieszkanie, ilość wolnych 
mieszkań, metraż oraz ich stan techniczny.  
Ostatecznie Komisja Mieszkaniowa z uwzględnieniem opinii Ośrodka Pomocy Społecznej 
i GZMK wskazała 2 wnioskodawców, którzy ujęci zostali na projekcie listy: 
1/ Graca Izabela i Adamski Adam  
2/ Żarscy Agnieszka i Roman  
Zgodnie z wymogiem wynikającym z Uchwały Nr LI/350/02 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich 
z dnia 27 lutego 2002 r. o zasadach najmu lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego 
zasobu Gminy Strzelce Opolskie, w dniach 1 do 7 maja 2016 r. projekt listy wywieszony był na tablicy 
ogłoszeń Gminnego Zarządu Mienia Komunalnego w Strzelcach Opolskich, Urzędu Miejskiego oraz 
umieszczony na stronie internetowej GZMK w Strzelcach Opolskich. 
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W czasie podania projektu listy do publicznej wiadomości nie wpłynęły żadne pisemne uwagi 
dotyczące przedmiotowej listy.  

 
Maj ąc na uwadze powyższe, dokonałem zatwierdzenia listy, w wersji zgodnej z jej wcześniejszym 
projektem.  

KONKURSY NA WYKONANIE NA WŁASNY KOSZT REMONTU LOKAL U 
MIESZKALNEGO, W ZAMIAN ZA ZAWARCIE UMOWY NAJMU LOKA LU. 

 
TERMIN 

SKŁADANIA 
OFERT 

PRZEDMIOT KONKURSU 

do 6 maja 
2016 r. 

konkurs na wykonanie na własny koszt remontu lokalu mieszkalnego, 
stanowiącego własność Gminy Strzelce Opolskie, położonego w budynku 
przy ul. Ligonia 1/5 w Szymiszowie (lokal o powierzchni użytkowej 29,00 
m2, w tym mieszkalnej 10,47 m2, składający się z: pokoju, kuchni, łazienki, 
przedpokoju i pomieszczenia gospodarczego) w zamian za zawarcie umowy 
najmu tego lokalu.  
W konkursie mogły wziąć udział osoby ubiegające się o przydział gminnego 
lokalu mieszkalnego na podstawie Uchwały Nr LI/350/02 Rady Miejskiej 
w Strzelcach Opolskich z dnia 27 lutego 2002 r. o zasadach wynajmowania 
lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy 
Strzelce Opolskie oraz najemcy lokali komunalnych mający trudne warunki 
mieszkaniowe. 
Konkurs nie został rozstrzygnięty z powodu braku ofert. 

do  
3 czerwca 

2016 r. 

konkurs na wykonanie na własny koszt remontu lokalu mieszkalnego 
położonego przy ul. Blokowej 1/4 w Strzelcach Opolskich (lokal 
mieszkalny o powierzchni użytkowej 36,08 m2,w tym mieszkalnej 15,64 m2 ), 
w zamian za zawarcie umowy najmu ww. lokalu na czas nieoznaczony. 
W konkursie mogą wziąć udział osoby ubiegające się o przydział gminnego 
lokalu mieszkalnego na podstawie Uchwały Nr LI/350/02 Rady Miejskiej 
w Strzelcach Opolskich z dnia 27 lutego 2002 r. o zasadach wynajmowania 
lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy 
Strzelce Opolskie oraz najemcy lokali komunalnych mający trudne warunki 
mieszkaniowe. 

� 13 maja br. upłynął termin składania ofert na pisemny przetarg nieograniczony na najem 
pomieszczeń piwnic Ratusza w Strzelcach Opolskich, Plac Myśliwca 1, z przeznaczeniem na 
działalność gastronomiczną. 

 
Przedmiotem przetargu są pomieszczenia piwnic o powierzchni użytkowej 150 m2, położone 
w północnym skrzydle budynku Ratusza. 

 
Stawka czynszu wywoławczego za 1 m2 powierzchni użytkowej pomieszczeń wynosiła 4,00 zł + 
23% VAT. 
 
Na przetarg złożona została 1 oferta, która obecnie rozpatrywana jest przez Komisję 
Przetargową. 

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 
� Miejskie tereny zieleni wzbogacone zostały o nowe nasadzenia rabatowe.  

Kwiaty posadzono m.in. w obrębie Placu Kopernika, Placu Żeromskiego i w okolicach Rynku. 
Na Placu Myśliwca wykonano logo symbolizujące nadchodzące Światowe Dni Młodzieży 2016.  
Ponadto ulice Ludowa i Wojska Polskiego ubarwione zostały poprzez kaskadowe konstrukcje 

kwietnikowe zamontowane na latarniach.  
GOSPODARKA ODPADAMI  
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1. Możliwość zlecania "spółkom-córkom" zadań bez przetargów (tzw. in-house) wprowadza m.in. 
mała nowela Prawa zamówień publicznych uchwalona przez Sejm 13 maja 2016 r.  
Ustawa przewiduje, że podmiot zamawiający będzie mógł powierzyć określone zadania swojej "spółce-
córce", gdy jej działalność w ponad 90 proc. koncentruje się na powierzanych zadaniach. W praktyce 
chodzi przede wszystkim o to, by gminy mogły powierzać swoim spółkom komunalnym wywóz 
odpadów komunalnych.  

2. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych EKO BOX w Szymiszowie odwiedzili 
pracownicy Wydziału Infrastruktury Technicznej i Go spodarki Komunalnej Urzędu Miasta 
Opola.  
Gości z Opola interesowały rozwiązania zastosowane w naszym PSZOKU-u, prowadzone działania 
informacyjno-edukacyjne oraz zainteresowanie mieszkańców przekazywaniem odpadów do EKO 
BOX-u. 
Pracownicy Urzędu Miasta Opola wyrazili również zainteresowanie programem wspierania rodzin 
wielodzietnych w ponoszeniu kosztów związanych z opłatą za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, który funkcjonuje w naszej Gminie uznając program za bardzo ciekawe rozwiązanie.  
 
 

3. W maju, po raz pierwszy w tym roku, realizowana była usługa w postaci mobilnej zbiórki 
odpadów wielkogabarytowych.  
W ocenie spółki komunalnej odpadów tych może zostać zebranych więcej niż w roku ubiegłym.  
 
 

4. Sukcesywnie ściągane są zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  
Wpływające zaległe należności powodują wzrost wskaźników ściągalności opłaty w poszczególnych 
latach, który w odniesieniu do ostatnich lat wynosi odpowiednio: 

� w odniesieniu do roku 2013 wynosi 99,5%,  
� w odniesieniu do roku 2014 wynosi 99,0%,  
� w odniesieniu do roku 2015 wynosi 98,2%  
� oraz w stosunku do roku bieżącego wynosi 92,5%.  

 
Według stanu na dzień 30 kwietnia br. wystawiono łącznie 469 tytułów wykonawczych na kwotę 
258 144,73 zł.  
Oprócz należności głównej dłużnicy muszą pokryć koszty odsetek w kwocie 8 062,00 zł oraz koszty 
upomnień w wysokości 19 739,40 zł..  
 
Z wystawionych tytułów wykonawczych Urząd Skarbowy wyegzekwował łącznie 189 048,76 zł., 
a do wyegzekwowania pozostało 96 951,73 zł. 
Ponadto do dnia 18. 05. 2016 roku wystosowano 522 upomnienia na kwotę 94 053 zł dotyczące rat za 
miesiące: styczeń, luty, marzec 2016 r.  
Łącznie zadłużenie właścicieli nieruchomości wynosi 270 636 zł. 
 
 

5. Od 20 kwietnia do 18 maja br. wysłano 232 sms-y przypominające o uregulowaniu płatności za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi za m-c kwiecień 2016. 
 
 

6. Na przełomie kwietnia i maja br. do Referatu Zarządzania i Gospodarowania Odpadami Komunalnymi 
wpłynęło 7 nowych oraz 98 korekt deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi. 
 
 

7. Likwidowane są kolejne „dzikie wysypiska” zlokalizowane w Strzelcach Opolskich na terenach 
należących do gminy, tworzące się głownie przy dzwonach do selektywnej zbiórki odpadów oraz na 
nieruchomościach państwowych i prywatnych, szczególnie na obszarach leśnych i z dala od 
zabudowań.  
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8. W ramach monitorowania gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, na bieżąco 
przeprowadzane są kontrole przestrzegania gminnego systemu gospodarowania odpadami 
komunalnymi, w tym właściwej segregacji odpadów oraz zgodności z deklaracją o wysokości opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

FUNDUSZE POMOCOWE  
� Wyłoniono wykonawcę zadania „Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy 

Strzelce Opolskie na lata 2016-2022”. 
 
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe oferty złożyły 4 firmy. 
Najkorzystniejszą okazała się oferta Firmy Delta Partner z Cieszyna, z ceną 27 300zł brutto. 
 Opracowany dokument będzie stanowił podstawę do ubiegania się przez Gminę o wsparcie ze 
środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 –2020 na 
realizację projektów infrastrukturalnych (twardych) i nieinfr astrukturalnych (mi ękkich). 
Zakres zadania obejmuje dodatkowo przeprowadzenie konsultacji i szkoleń z zakresu opracowania oraz 
prowadzenia pod względem merytorycznym 2 konferencji: otwierającej i podsumowującej projekt.  
Głównym celem rewitalizacji jest pobudzenie aktywności środowisk lokalnych i stymulowanie 
współpracy na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego oraz przeciwdziałanie zjawiskom wykluczenia 
społecznego w zagrożonych patologiami społecznymi obszarach miasta. 

� Gmina Strzelce Opolskie otrzyma dofinansowanie do inwestycji związanej z modernizacją 
i adaptacją Rybaczówki. 

 
Zgodnie z informacją podaną na ostatniej sesji, Gmina Strzelce Opolskie złożyła projekt pod nazwą: 
„Rozwój terenów zielonych w mieście Strzelce Opolskie, tzw. Park Rybaczówka”, do konkursu 
realizowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.  
W wyniku oceny przeprowadzonej w oparciu o kryteria formalne oraz merytoryczne nasz wniosek 
spełnił kryteria formalne oraz został oceniony pozytywnie według kryteriów merytorycznych uzyskując 
61 punktów. Tym samym przekroczył próg wymaganych 60% punktów możliwych do uzyskania. 
W zakresie robót przewidziano pielęgnację i nasadzenia roślin, odmulenie i ubezpieczenie zbiornika 
wodnego „Dewizowiec”, budowę alejek i ścieżek rowerowych, oświetlenia oraz zakup małej 
architektury.  
Gmina Strzelce Opolskie otrzyma ponad 2 miliony złotych (2.177.339,00 zł) dofinansowania do 
planowanej inwestycji, a jej całkowitą wartość oszacowano na 2.601.475,00 złotych. 
Wkład gminy wyniesie w przypadku tej inwestycji niespełna pół miliona złotych. 
Realizacja projektu planowana jest na lata 2016-2017. 

� W dniu 23 maja br. w Inkubatorze Przedsiębiorczości w Ujeździe odbyło się spotkanie 
przedstawicieli gmin i powiatów Subregionu Kędzierzyńsko-Strzeleckiego w sprawie projektów 
planowanych do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Opolskiego 2014-2020 - Poddziałanie 3.1.1. Strategie niskoemisyjne w miastach subregionalnych 
(przyznana alokacja: 40 005 549,36 PLN)  
i Poddziałanie 3.2.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych (przyznana alokacja: 
7 863 498,65 PLN). 

ROLNICTWO  
� 28 kwietnia 2016 r. w świetlicy wiejskiej w Szczepanku odbyła się narada z sołtysami 

i kierownikami jednostek obsługujących wieś. 
 
Na początku spotkania pani sołtys Agnieszka Knopik zaprezentowała działalność i osiągnięcia 
sołectwa Szczepanek oraz realizowane przez sołectwo projekty, w szczególności te, które związane 
były z remontem pomieszczeń po byłej szkole, gdzie aktualnie mieszczą się m.in. świetlica, 
biblioteka, kuchnia, sala gier, sala mniejszości niemieckiej, pracownia Orange.  
 
Tematy, poruszane w dalszej części spotkania dotyczyły: budżetu gminy, przyłączeń do 
kanalizacji sanitarnej, utrzymania i naprawy dróg, planów inwestycyjnych gminy.  
 
Kierownik Referatu Rolnictwa przekazał natomiast informacje związane z bieżącą działalnością 
samorządów wiejskich. 
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� 2 czerwca w Kadłubie będzie gościła Komisja Konkursu o Europejską Nagrodę Odnowy Wsi.  

W skład Komisji wchodzą: Veronika Beranová (Czechy), Karl Mayr (Austria), Helmuth Innerbichler 
(Włochy), Szabolcs Bérczi (Węgry). Motto tegorocznego konkursu brzmi „Być otwartym”.  
W Konkursie o Europejską Nagrodę Odnowy Wsi Kadłub będzie konkurował z 23 europejskimi 
miejscowościami/gminami m.in. z Austrii, Czech, Szwajcarii, Niemiec, Holandii, Węgier. 

OŚWIATA  
� Utworzenie dodatkowych oddziałów przedszkolnych na terenie miasta Strzelce Opolskie. 

W wyniku zakończonej rekrutacji na rok szkolny 2016/2017 do placówek przedszkolnych, na terenie 
miasta nie zostało przyjętych 91 dzieci.  
Mając na względzie potrzeby społeczne zostały podjęte działania mające na celu utworzenie 
dodatkowych trzech oddziałów przedszkolnych w obiekcie PSP nr 7 w Strzelcach Opolskich dla potrzeb 
trzech placówek przedszkolnych: PP nr 5, PP nr 8, PP nr 9 dla 75 dzieci.  
Rekrutacja do nowo powstających oddziałów rozpoczęła się 20 maja br. 

� Organizacja zajęć przedszkoli publicznych w okresie wakacyjnym w gminie Strzelce Opolskie, 
w roku szkolnym 2015/2016. 
 
Dyżur wakacyjny pełnić będą:  
� w lipcu 2016 r. - Przedszkola Publiczne w Strzelcach Opolskich: nr 4, 5 oraz w Przedszkolu 

Publicznym nr 10 w Strzelcach Opolskich oddział finansowany z projektu POKL – „Inwestycja 
w edukację przedszkolną”, 

� w sierpniu 2016 r.- Przedszkola Publiczne w Strzelcach Opolskich: nr 8 i 10 (w tym: z oddziałem 
finansowanym z projektu POKL – „Inwestycja w edukację przedszkolną”). 

Przedszkola zapewniają opiekę i wychowanie w godzinach od 630 do 1630. 
Przyjmowanie wniosków: od 23 maja do 12 czerwca 2016 roku. 

� Wizyta gości z Mołdawii 
 
5 maja 2016 roku w Strzelcach Opolskich gościła czterdziestoosobowa delegacja z Mołdawii (m.in. 
Dyrektor stosunków międzynarodowych Głównego Departamentu Szkolnictwa w Kiszyniowie, 
zastępca Prezydenta miasta Kiszyniowa, dyrektorzy szkół średnich i przedszkoli, nauczyciele 
akademiccy, studenci kolegium). 
Goście zostali powitani w Urzędzie Miejskim, a następnie odbyli wizyty studyjne w Centrum 
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego oraz w Publicznej Szkole Podstawowej nr 7, 
w Przedszkolu Publicznym nr 9 i Żłobku w Strzelcach Opolskich.  
 
Wizyta odbyła się w ramach współpracy Uniwersytetu Opolskiego – Centrum Partnerstwa 
Wschodniego z Głównym Departamentem Młodzieży i Sportu przy Ministerstwie Szkolnictwa 
Wyższego Miasta Kiszyniowa. 

 
 

� Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Pływaniu 
 
6 maja 2016 roku w Kędzierzynie-Koźlu odbyły się Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Pływaniu.  
W zawodach pływackich startowały drużyny szkolne z 30 szkół z województwa opolskiego.  
Uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Strzelcach Op. wywalczyli: I miejsce na 50 m 
stylem dowolnym, II miejsce na 50 m stylem klasycznym, III miejsce na 50 m stylem dowolnym. 
 
 
 

� XI Mityng Lekkoatletyczny pod Honorowym Patronatem Burmistrza Strzelec Opolskich. 
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29 kwietnia 2016 roku na Stadionie Miejskim w Strzelcach Opolskich odbył się XI Mityng LA, 
którego organizatorem był działający przy Publicznym Gimnazjum Nr 1 w Strzelcach Op. 
Uczniowski Klub Sportowy „Kusy”  

W tegorocznej imprezie zmierzyło się około 280 zawodników rywalizujących w dwóch 
kategoriach: szkoły podstawowe i gimnazjalne.  
 

 
 
� Gminny konkurs matematyczny. 

 
12 maja 2016 roku w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 7 w Strzelcach Op. odbył się gminny 

etap Powiatowej Olimpiady Matematycznej dla uczniów klas II i III.   
W konkursie udział wzięło 18 uczniów klas II i 12 uczniów klas III z 10 szkół podstawowych miasta 
i gminy Strzelce Opolskie.  
Zwycięzcy reprezentowali Gminę Strzelce Opolskie na finale Olimpiady Matematycznej 
w Jemielnicy w dniu 24 maja 2016 roku. 

 
 
 
 
� XIII Turniej Koszykówki Wspólna Europa. 

 
14-15 maja 2016 roku Mi ędzyszkolny Klub Sportowy gościł na hali sportowej w Strzelcach 

Opolskich drużynę koszykówki z czeskich Holic, która wraz z drużynami z Raciborza, Opola, 
Niemodlina i Strzelec Opolskich brała udział w XIII Turnieju Koszykówki Wspólna Europa.  

 Podczas dwóch dni sportowych emocji rozegrano 10 meczów.  
Wyniki końcowej klasyfikacji: 
I miejsce – BVK Holice,  
II miejsce – UKS MOS Opole,  
III miejsce – UKS Jedynka Niemodlin,  
IV miejsce – MKS Strzelce Opolskie  
V miejsce – KS Minibasketball Racibórz.  

 
Impreza była współfinansowana przez Gminę Strzelce Opolskie. 

� Festiwal Piosenki Wartościowej. 
 
 22 maja 2016 roku w Publicznym Gimnazjum im. Jana Pawła II w Szymiszowie odbywał się 
XI Festiwal Piosenki Wartościowej „Szukałem Was” pod patronatem Burmistrza Strzelec 
Opolskich i Biskupa Opolskiego.  
W imprezie udział wzięło 19 wykonawców, w tym: 9 solistów i 10 zespołów z woj. opolskiego, m.in. 
z Naroka, Opola, Strzelec Opolskich, Szymiszowa, Branic, Kolonowskiego, Suchej, Rozmierzy.  
Przyznano 2 wyróżnienia, w kat. „Dziecięcej i młodzieżowej”.  
Nagrodę grand prix wyśpiewał zespół młodzieżowy Studio Bis Leśnica.  
Festiwal zgromadził ok. 250 młodych ludzi, uczestników i osób towarzyszących.  

POMOC SPOŁECZNA  
� Program „Rodzina 500+” 

Trwa realizacja zadania wynikającego z Ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, tzw. 
programu: Rodzina 500+.  
Na dzień 23 maja 2016 r. wpłynęły 1517 wnioski o wypłatę świadczeń  
na 2308 dzieci.  
Wypłacone zostały również świadczenia na łączną kwotę 1.701.369 zł (na dzień 23.05.2016 r.). 

� Prace społecznie użyteczne 
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Od miesiąca lutego 2016 r. tut. OPS przy współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy organizuje 
prace społecznie użyteczne. Osoby zatrudnione w ramach ww. prac wykonują prace porządkowe na 
rzecz miasta i gminy Strzelce Opolskie.  
Do dnia dzisiejszego do prac skierowanych zostało 63 osób bezrobotnych.  
Osoby te wykonują prace w ilości 10 godzin tygodniowo, nie więcej niż 40 godzin miesięcznie. 

� Program „Bli żej rodziny i dziecka” - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo- 
wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej. 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich przystąpił do realizacji partnerskiego 
projektu pn. „Bli żej rodziny i dziecka” - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo - 
wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VIII Integracja Społeczna, 
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, jako Partner Regionalnego Ośrodka 
Polityki Społecznej w Opolu (w dniu 18 kwietnia 2016 r. tut. Ośrodek zawarł umowę partnerską 
z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej). 

Celem projektu jest podjęcie działań w zakresie wsparcia rodzin przeżywających problemy 
opiekuńczo-wychowawcze w Gminie Strzelce Opolskie poprzez usługi świadczone przez asystenta 
rodziny.  
Realizacja projektu umożliwi zwi ększenie usług społecznych poprzez wzrost liczby usług wsparcia 
rodziny w ramach działań prewencyjnych, w tym asystentury rodzinnej.  
W Gminie Strzelce Opolskie w ramach tego projektu został zatrudniony jeden asystent rodzin na 
okres minimum dwóch lat.  
Wartość projektu wynosi 84 420,00 zł.  
Kwota otrzymanego dofinansowania z Funduszy Europejskich to 71 757,00 zł. 
 
Realizacja zadania odbędzie się w ramach szerokiego partnerstwa zawartego pomiędzy: Regionalnym 
Ośrodkiem Polityki Społecznej w Opolu, Miastem Opole, Opolskim Centrum Demokracji Lokalnej 
FRDL w Opolu, gminami: Domaszowice, Łubniany, Brzeg, Paczków, Kluczbork, Popielów, Grodków, 
Głubczyce, Korfantów, Zdzieszowice, Dąbrowa, Bierawa, Strzelce Opolskie, Pokój oraz z Powiatem 
Krapkowice. 

PROFILAKTYKA  
� W dniu 28 kwietnia zainaugurowana została w Gminie Strzelce Opolskie Ogólnopolska 

Kampania Społeczna „Przeciw Pijanym Kierowcom”.  
 

W tutejszym Ratuszu (sala Rady Miejskiej), odbyło się spotkanie  
nt. „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym i skutki nieprzestrzegania", do udziału w którym 
zaproszono kandydatów na kierowców – kursantów szkół nauki jazdy, działających na terenie 
gminy. 
W spotkaniu, z udziałem przedstawicieli Komendy Powiatowej Policji w Strzelcach Opolskich oraz 
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przyszli kierowcy zapoznaniu zostali 
z obowiązującymi przepisami dot. kwestii trzeźwości za kierownicą, karami grożącymi za jazdę 
po pijanemu oraz innymi skutkami takiego postępowania.  

 
Kolejnym etapem Kampanii „Przeciw pijanym kierowcom” w Gminie Strzelce Opolskie 

będzie spotkanie z młodzieżą. 
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Strzelcach Opolskich wspólnie 
z Komendą Wojewódzką Policji zaprosiła na dzień 02 czerwca 2016r do Powiatowego Centrum 
Kultury młodzie ż z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Op. 
Celem spotkania jest dotarcie do szerokiego grona odbiorców i zachęcenie do reagowania na 
przypadki jazdy pod wpływem alkoholu.  
Tym bardziej, że zbliża się okres wakacyjny to czas, w którym dochodzi do wielu wypadków 
spowodowanych przez nietrzeźwych kierowców. Praca nad modelowaniem właściwych postaw wśród 
młodzieży to jedno z ważnych zadań profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 
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� W dniu 1 czerwca o godz. 11.00 na Placu Żeromskiego w Strzelcach Opolskich odbędzie się festyn 
pn. "Głos profilaktyki". 
 
Impreza organizowana jest w ramach VIII Europejskiego Tygodnia Sportu dla Wszystkich.  
 

ZARZ ĄDZANIE KRYZYSOWE  
� W dniach 14 – 15 maja odbyły się Miejsko-Gminne Obchody Dnia Strażaka oraz obchody 

jubileuszu 110-lecia OSP Kadłub (Kadłub). 
Podczas uroczystego apelu na wyposażenie OSP Kadłub przekazany został samochód pożarniczy 

MAN, tzw. „beczka” o poj. 13,5 tyś. wody.  
Samochód zakupiony został ze środków budżetu Gminy Strzelce Opolskie za kwotę 89.149,01 zł. 

� W dniach 21-22 maja delegacja strażaków z Grodziska uczestniczyła w obchodach Jubileuszu 
XXV lecia OSP w Jelnej gm. Gródek n. Dunajcem.  
Jednostka OSP Grodzisko od 10 lat prowadzi współpracę partnerską z jednostką  
OSP w Jelnej 

� 24 maja w OSP Osiek odbyło się Plenarne Posiedzenie Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego 
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP.  

Tematyka posiedzenia związana była z opracowaniem harmonogramu przygotowań OSP do 
Zawodów Sportowo-Pożarniczych OSP (25.06), Dni Ziemi Strzeleckiej (4-5.06) oraz XIII Zjazdu 
Oddziału M-G Związku SOP RP (11.06). 

� 28 maja jubileusz 90.-lat obchodzić będzie jednostka OSP Rozmierz. 
� 11 czerwca w Kadłubie odbędzie się Zjazd Oddziału Miejsko-Gminnego Związku OSP RP 

w Strzelcach Opolskich.  
SPRAWY RÓŻNE  

� Utalentowany strzelecki pianista - Paweł Wróbel, dzięki wsparciu ze strony Gminy Strzelce 
Opolskie, wziął udział w 26. Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym we włoskiej Barletcie.  

 
W przepięknym Teatro Curci wystąpiło ponad dwustu pianistów z 57. państw.  
Występ Pawła oceniono bardzo wysoko, bo na 85 punktów, które przełożyły się na 3. nagrodę 
i wyróżnienie w postaci recitalu w miejscowej bibliotece.  

� W dniach od 6 do 9 maja 2016 grupa 9 rowerzystów z Koła Kamienie Szlachetne z Strzelec 
Opolskich odwiedziła nasze miasto partnerskie Soest .  

 
Rowerzyści zwiedzili malownicze zakątki w okolicach Soest poruszając się po perfekcyjnie 
przygotowanych szlakach rowerowych, a także wzięli udział w święcie miasta. Strzelecka grupa przekazała 
kolegom z Niemiec upominki gminne, w tym mapy ze szlakami rowerowymi Opolszczyzny oraz flagi.  

Z wielką przyjemnością niemieccy cykliści przyjęli zaproszenie na rewizytę w naszym mieście.  
Przedsięwzięcie objęte było Honorowym Patronatem Burmistrza Strzelec Opolskich. 
 

 
 
� W dniach 20-22 maja br. wraz z Zastępcą burmistrza Józefem Kampą, skarbnikiem Gminy p. 

Urszulą Killman przebywali śmy w Leogang, miasteczku położonym na Ziemi Salzburdzkiej 
/Austria/. 
 
Wizyta w Leogang odbyła się na zaproszenie Burmistrza miasta Leogang. Zaproszenie było skierowane 
do władz gminy i obejmowało uroczyste otwarcie wystawy w tamtejszym muzeum poświęcone 200-
leciu włączenia miasta i regionu Salzburg do państwa Austriackiego.  
Muzeum oraz wystawa setek eksponatów z XIII- XIV wieku wzbudziła na zebranych gościach ogromne 
wrażenie.  
Podczas wizyty przeprowadzono wiele rozmów z Burmistrzem Leogang - Josefem Griesnerem, 
kustoszem wystawy prof. Hermannem Mayrhoferem oraz dyrektorem kultury miasta Salzburg – 
Dr Heinrichem Schellhorn. 

Wiodącym tematem rozmów było przedstawienie walorów naszych regionów gmin 
i miasteczek. Nakreślone zostały obszary wzajemnej współpracy i przyszłych kontaktów. 
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Ustalono, że pierwszoplanową płaszczyzną współpracy będzie wymiana młodzieży 
szkolnej na poziomie szkół podstawowych ukierunkowana na sporty zimowe i rowerowe oraz 
krajoznawcze.  
Do realizacji tego zamierzenia będą wykorzystywane możliwości wsparcia finansowego projektów 
w ramach programu Erazmus.  
Gospodarze przyjęli nasze zaproszenie do Strzelec Opolskich w terminie odbywających się 
w Polsce Światowych Dni Młodzieży. 

� Z dniem 1 czerwca ruszy przyjmowanie propozycji projektów do przyszłorocznego Strzeleckiego 
Budżetu Obywatelskiego.  
Propozycje projektów można będzie zgłaszać do 1 lipca 2016 r.  

 
� Zakłada się, że łączna kwota projektów przyjętych do realizacji w ramach „Strzeleckiego 

Budżetu Obywatelskiego roku 2017” nie przekroczy 300 tysięcy złotych. 
 

� Wartość jednostkowa zgłoszonego projektu nie może przekroczyć kwoty 50 tysięcy złotych 
brutto, przy czym wartość jednego zgłoszonego projektu ma stanowić sumę wydatków do 
poniesienia, niezbędnych do zrealizowania zgłoszonego projektu (w tym koszt projektu 
technicznego, jeśli taki jest konieczny dla zrealizowania zgłoszonego projektu). 

 
� Propozycja projektu wnioskowanego do realizacji w ramach „Strzeleckiego Budżetu 

Obywatelskiego roku 2017” musi być poparta przez grupę co najmniej 15 osób uprawnionych do 
udziału w konsultacjach.  

W terminie 1 czerwca – 16 września 2016 r. przeprowadzone zostaną z mieszkańcami Gminy 
Strzelce Opolskie konsultacje w sprawie „Strzeleckiego Budżetu Obywatelskiego roku 2017”. 
Celem konsultacji społecznych jest ustalenie przez mieszkańców listy projektów przewidzianych do 
realizacji jako „Strzeleckiego Budżetu Obywatelskiego roku 2017”, w ramach budżetu Gminy Strzelce 
Opolskie uchwalanego na 2017 rok. 

� Firm ę Adamietz sp. z o.o. zaliczono do grona najszybciej rosnących firm średnich z przychodami 
od 50 mln do 250 mln zł i nagrodzono Diamentem Forbesa. 

KULTURA  
WAŻNIEJSZE WYDARZENIA KULTURALNE 

12.05.2016 Spotkanie z Ewą Chotomską  
Ewa Chotomska znana jest głównie, jako Ciotka Klotka z telewizyjnego programu dla 
dzieci i młodzieży „TIK-TAK” emitowanego w latach 1982 – 1999, jest córką znanej 
polskiej pisarki, Wandy Chotomskiej. 
 

13.05.2016 VIII Przegląd Amatorskich Zespołów Artystycznych i Solistów „Wiosenne 
Prezentacje”.  
Wystąpiło 34 wykonawców, w sumie na scenie zobaczyliśmy 154 osoby występujące 
w zespołach lub solo.  
Przegląd ma już charakter ponadgminny, występują w nim zespoły i wykonawcy nie 
tylko z terenu gminy Strzelce Opolskie.  
Jurorzy przyznali 17 nagród pieniężnych dla wykonawców, nagrody Burmistrza Strzelec 
Opolskich przyznano: Zespołowi Tanecznemu Entropia z Leśnicy oraz Zespołowi 
Wokalnemu ZPO Kalinowie.  

14.05.2016 Koncert "Miło ść to taka stara gra" (Kawiarnia Artystyczno-Literacka) 
W klimatycznym repertuarze wystąpiła Żaneta Plotnik, akompaniował jej Piotr 
Skrzypiec – piano.  

20.05.2016 Spotkanie autorskie z Romanem Pankiewiczem, pisarzem, znawcą tematyki 
niemieckiej.  
Tematem spotkania autorskiego była kolejna jego książka pt. „Niemcy – drugi żywioł”, 
w której to autor podzielił się swoją wiedzą historyczną na temat Niemiec od 
średniowiecza, aż do teraźniejszości.  

4-5.06.2016 DNI ZIEMI STRZELECKIEJ 
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INNE WYDARZENIA  
 

28.04.2016 Posiedzenie Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych 
i Mieszkaniowych Sp. z o.o. w Strzelcach Op. 
Porządek posiedzenia obejmował m.in.: 
� omówienie bieżącej realizacji zadań ZHK; 
� omówienie planu inwestycyjnego na 2016 rok; 
� ocenę akcji ZIMA; 
� omówienie koncepcji dalszego funkcjonowania Zakładu Zieleni Miejskiej; 
� informację nt. zarządzania wspólnotami mieszkaniowymi  
� omówienie wyników finansowych za styczeń-marzec 2016 r.  
 

29.04.2016 Posiedzenie Rady Nadzorczej Strzeleckich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 
w Strzelcach Opolskich 
Porządek posiedzenia obejmował m.in.: 
- rozpatrzenie informacji o wynikach finansowych spółki za miesiąc marzec 

2016 r.  
- rozpatrzenie informacji o zaawansowaniu podłączeń odbiorców do sieci 

kanalizacyjnej w zakończonych zadaniach inwestycyjnych; 
- Rozpatrzenie informacji o projekcie „Wieloletniego planu rozwoju 

i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 
2017-2019 w Gminie Strzelce Opolskie. 

 
01.05.2016 VI Jarmark Cysterski w Jemielnicy  

02.05.2016 Obchody Święta Flagi Rzeczypospolitej Polskiej - uroczyste podniesienie flagi 
(Plac Żeromskiego w Strzelcach Opolskich)  
 
2 maja o godzinie 8:00 na Placu Stefana Żeromskiego odbyło się uroczyste 
podniesienie flagi.  
W uroczystości uczestniczyli burmistrzowie i wójtowie gmin powiatu, 
przewodniczący i radni Rady Powiatu oraz Rady Miejskiej, kierownicy 
samorządowych jednostek organizacyjnych i placówek oświatowych, poczty 
sztandarowe, strażacy, a także mieszkańcy Strzelec Opolskich. 
 
 

03.05.2016  Uroczystość obchodów rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja 

Uroczyste obchody z udziałem orkiestry strażackiej, pocztów sztandarowych, 
władz gminy i powiatu oraz zaproszonych gości i mieszkańców Strzelec Opolskich 
rozpoczęły się mszą świętą w intencji Ojczyzny odprawioną w kościele pw. św. 
Wawrzyńca.  
Po niej korowód przemaszerował pod pomnik poświęcony Ofiarom wojen 
i przemocy, pod którym złożono wiązanki kwiatów.  
 

03.05.2016 Zawody Wędkarskie o Puchar Burmistrza Strzelec Opolskich (Strzelce 
Opolskie, Rybaczówka)  

03.05.2016 Otwarty Turniej Tenisa Stołowego (hala sportowa przy Placu Żeromskiego) 
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09-10.05. 
2016  

Spotkanie Polskiej Sieci Odnowy i Rozwoju Wsi (Gmina Międzylesie) 
 

09.05.2016 Otwarcie KRONOEVENTU (Szczecinek)  
 
9 maja nastąpiło uroczyste otwarcie pierwszego w Europie centrum szkoleniowo-
wystawienniczego, zbudowanego w Szczecinku i poświęconego produktom, 
innowacjom i działalności firmy Kronospan.  
Natomiast do 20-go maja w centrum odbywał się Krono Event - międzynarodowe 
wydarzenie handlowe dla najważniejszych klientów Kronospan z całej Europy. 
 

10-12.05. 
2016 

XXIX Mi ędzynarodowe Targi Maszyn i Urządzeń dla Wodociągów i Kanalizacji 
WOD-KAN 2016 (Bydgoszcz, Bydgoskie Centrum Targowo-Wystawiennicze). 
 

12-14.05.2016 Szkolenie z okazji 14. rocznicy działalności Związku Wzajemności Członkowskiej 
„Samorząd Opolski” oraz 24-lecia istnienia TUW „TUW”. 
 

12.05.2016 Majówka organizowana przez Polski Związek Emerytów Rencistów 
i Inwalidów, Koło-Osiedle (Warmątowice) 

13.05.2016 Kadłubska Majówka oraz Bieg w ramach akcji „POLSKA BIE GA” (Kadłub – 
boisko)  

16.05.2016 Inauguracja otwarcia BricoMarche w Strzelcach Opolskich 

17.05.2016 IV Mityng Pływacki Osób Niepełnosprawnych (pływalnia Centrum Rekreacji 
Wodnej i Sportu „Strzelec” w Strzelcach Opolskich)  
 

17.05.2016 Inauguracyjne posiedzenie II kadencji Krajowej Rady programowej 
„Samorządowa Polska” (Jabłonna, Centrum Badawcze PAN) 
 

18.- 20.05. 
2016  

Europejski Kongres Gospodarczy (Katowice) 
  
 Kongres, najważniejsze wydarzenie gospodarcze w Europie Centralnej, w ciągu 
trzech dni, zgromadził wokół cyklu debat poświęconych nowym kierunkom 
myślenia o przyszłości gospodarczej Europy 8 tys. tysięcy gości z krajów 
europejskich, a także z Azji i Afryki. Odbyło się ponad 120 debat z udziałem 700 
prelegentów.  
W kongresie uczestniczyli przedstawiciele strzeleckiego Urzędu Miejskiego. 
18 maja kierownik Henryk Czempiel brał udział w inauguracji Kongresu 
z wystąpieniem premier Beaty Szydło oraz w dyskusjach panelowych 
z wicepremierem Mateuszem Morawieckim, poświęconych głównie rządowej 
strategii rozwoju gospodarczego. 
20 maja kierownik Zbigniew Babski uczestniczył w debatach dotyczących energii 
odnawialnej oraz gospodarki śmieciowej, na ktorej m.in. wiceminister Sławomir 
Mazurek przedstawił obecny oraz docelowy system gospodarowania odpadami 
komunalnymi. 
 

18.05.2016 Podpisanie porozumienia pomiędzy Gminą Strzelce Opolskie a Komendą 
Powiatową Policji w Strzelcach Opolskich.  
 
Zgodnie z zawartym porozumieniem, w wykonaniu Uchwały Nr XXI/160/2016 
Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich Gmina Strzelce Opolskie przekaże 
20.000 zł na Fundusz Wsparcia Policji.  
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Środki o których mowa wyżej wykorzystane zostaną jako rekompensata pieniężna 
za czas służby przekraczający normę określoną w art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 
6 kwietnia 1990 r. o Policji.  
Dzięki wsparciu udzielonemu strzeleckiej policji na ulicach pojawią się dodatkowe 
patrole, co, z pewnością da mieszkańcom naszej gminy jeszcze większe poczucie 
bezpieczeństwa. 
 

18.05.2016 Konferencja „Opolskie dla Rodziny w polityce rozwoju regionu” 
(Opole, Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego)  
Program konferencji obejmował m.in.: 
� prezentację działań służących łagodzeniu skutków problemów demograficznych 

realizowanych przez samorząd województwa opolskiego; 
� podsumowanie dwuletniego funkcjonowania Opolskiej Karty Rodziny i Seniora; 
� prezentację przykładów dobrych praktyk wdrażanych przez samorządy lokalne 

w ramach szeroko rozumianej polityki prorodzinnej. 
 

18.05.2016 III Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Metodyczna „Asystentura rodzin” 
(Kędzierzyn-Koźle)p 

18.05.2016 Konferencja „Opolskie dla rodziny” (Opole, Urząd Marszałkowski 
Województwa Opolskiego) 

19.05.2016 Powiatowe Obchody Dnia Strażaka (organizator Komenda Powiatowa 
Państwowej Straży Pożarnej w Strzelcach Opolskich)  
W obchodach udział wzięła Wiceburmistrz p. Maria Feliniak, która przekazała 
strażakom 10 hełmów o wartości 12.000 zł.  

19.05.2016 Powiatowe Eliminacje Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego 
„Zapobiegajmy Pożarom” – wr ęczenie nagród (Komenda Powiatowa 
Państwowej Straży Pożarnej) 

20.05.2016 Uroczystość wręczenia nagród NTO ZŁOTE SPINKI 2016, w ramach Święta 
Województwa Opolskiego (Nysa, Nyski Dom Kultury)  
Miło poinformować, iż laureatką Złotej Spinki w kategorii "Samorządność” została 
Pani Gabriela Puzik - przewodnicząca Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich, 
wieloletnia sołtyska Kadłuba Wsi. Serdecznie gratulujemy. 

21.05.2016 Pchli Targ (Strzelce Opolskie, Plac Żeromskiego)  

21.05.2016 Obchody 95. rocznicy III Powstania Śląskiego (Góra Św. Anny) 

21.05.2016 Festyn szkolny w Publicznym Gimnazjum Nr 1 w Strzelcach Opolskich  
 

22.05.2016 Bieg Św. Wawrzyńca (Strzelce Opolskie, Park Miejski)  
 
W niedzielę, 22 maja, Parafia pw. św. Wawrzyńca w Strzelcach Opolskich 
zorganizowała w strzeleckim parku „Bieg św. Wawrzyńca”. 
Celem imprezy zorganizowanej pod honorowym patronatem Burmistrza Strzelec 
Opolskich była popularyzacja zbliżających się Światowych Dni Młodzieży. 
W biegu wzięło udział 44. zawodników, którzy rywalizowali na dwóch dystansach: 
3 i 6 km w kategorii kobiet i mężczyzn.  
 

23.05.2016 Spotkanie z ministrem Jerzym Kwiecińskim, Sekretarzem Stanu 
w Ministerstwie Rozwoju - regionalna prezentacja rządowego Planu na rzecz 
Odpowiedzialnego Rozwoju Polski (Opole)  
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23.05.2016 Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Kraina św. Anny (Krapkowice) 
 

24.05.2016 Spotkanie w sprawie skomunikowania nieruchomości położonych 
w Strzelcach Op. w rejonie ul. Opolskiej i Szpitalnej (Starostwo Powiatowe 
w Strzelcach Op.) 

W dniu wczorajszym, tj. 24.05 br. w wyniku pisma, które skierowano do Zarządu 
Powiatu Strzeleckiego o umożliwienie wyjazdu z parkingu Szpitala Powiatowego 
do nieruchomości gminnych położonych w rejonie ul. Opolskiej i ul. Szpitalnej 
przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, odbyło się spotkanie 
z udziałem V-ce Starosty Janusza Żyłka, dyrektora szpitala Beaty Czempiel 
z Burmistrzem Strzelec Opolskich.  

Omawiano możliwości alternatywnego skomunikowania wymienionych terenów 
z drogą wewnętrzną i parkingu szpitala. Uczestnicy spotkania wyrazili 
powściągliwą wolę zrealizowania wspólnego przedsięwzięcia. 

25.05.2016 Sesja Rady Powiatu Strzeleckiego. 

 
� W dniu dzisiejszym przyjąłem przedstawicieli firmy Coroplast na czele z dyrektorem ds. 

inwestycji Panem Arminem W. Höhne, dyrektorem oddziału w Strzelcach Opolskich Panem 
Blachem oraz głównym projektantem p. Palusińskim. 

Celem wizyty było omówienie realizowanych zamierzeń rozwoju przedsiębiorstwa 
w Strzelcach Opolskich i przystąpienia do budowy w II półroczu br. hali produkcyjno-
magazynowej o powierzchni 11 tys. m2, dróg wewnętrznych o pow. 4,6 tys. m2. Obecna hala 
produkcyjna ma pow. 8 tys. m2. 
W planowanej hali przewidywane jest zainstalowanie 3 linii do produkcji kabli jedno 
i wielożyłowych, przewidywany jest również przyrost wolumenu zatrudnienia.  
W chwili obecnej zakład zatrudnia 500 osób, z czego około 100 osób zatrudnionych jest jako 
pracownicy biurowi. Projektowana rozbudowa zakładu przewiduje zatrudnienie dodatkowo ok. 
110 osób.  

W NAJBLI ŻSZYM CZASIE: 
 
28.05.2016 Jubileusz 70-lecia Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Broniewskiego 

w Strzelcach Opolskich połączony ze Zjazdem Absolwentów wszystkich 
roczników. 

02.06.2016 Ogólnopolska Samorządowa Debata Oświatowa (Warszawa)  
 
Celem debaty organizowanej przez Związek Miast Polskich jest wypracowanie 
wspólnej opinii całego środowiska samorządowego m.in. o tematach konsultacji 
prowadzonych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz o wprowadzonych już 
i zapowiadanych przez rząd zmianach w zakresie organizacji i finansowania zadań 
oświatowych.  

03.06.2016 IV edycja konferencji Europolis organizowana przez Fundację Schumana 
i miasto stołeczne Warszawa (Centrum Nauki Kopernik,  
Warszawa)  
Spotkanie poświęcone jest tematowi zrównoważonych miast w kontekście 
jakości życia mieszkańców.  
 
Europolis to cykliczne spotkanie środowisk samorządowych, miejskich, 
politycznych i biznesowych na temat wyzwań, które stoją przed europejskimi 
miastami. Jest wyjątkową przestrzenią do wymiany doświadczeń i nawiązywania 
nowych kontaktów. Organizowane jest od 2013 r. przez Fundację Schumana 
i miasto stołeczne Warszawę we współpracy z polskimi i europejskimi partnerami.  
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10.06.2016 Obchody jubileuszu 20-lecia Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. 
oraz 25-lecia Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego S.A. (sala koncertowa 
NOSPR w Katowicach)  
 

13-15.06. 
2016 

Konferencja „Projekty regionalne i lokalne – interesariusze projektu” (Centrum 
Kultury w Radzionkowie)  
Organizatorzy – Zakład Zarządzania Projektami Lokalnymi i Regionalnymi 
działający w Katedrze Badań Strategicznych i Regionalnych Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Katowicach, Urząd Miasta Radzionków oraz Izba 
Przemysłowo-Handlowa w Tarnowskich Górach. 
Tematyka konferencji dotyczyć będzie wyzwań i zagrożeń związanych 
z planowaniem i realizacją projektów rozwoju w wymiarze lokalnym 
i regionalnym 
 

15.06.2016 Impreza środowiskowa „Rodzinne skarby naszej małej Ojczyzny” (Strzelecki 
Ośrodek Kultury)  
Organizatorem imprezy jest Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Kazimierza 
Malczewskiego w Strzelcach Opolskich.  
 

 

Jubileusze urodzin: 

17 maja 95. urodziny obchodziła mieszkanka Strzelec Opolskich p. Marianna Florek. 
 

 23 maja 90. urodziny świętowała p. Maria Jureczko z Dziewkowic.  
 

Niebawem, 30 maja br. 91. urodziny obchodzić będzie p. Kazimiera Janecka, mieszkanka 
sołectwa Nowa Wieś. 


